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entificació de
e responsab
bilitats i dade
es de contaccte
1. Ide
R
Responsablitat

Da
ades de contacte
e

Responsable del
tractam
ment

Ajuntameent de Tortosa
Plaça d’Esspanya, 1
43500 Tortosa
CIF P4315
5700G
Telèfon 977585800
correu eleectrònic: sac@to
ortosa.cat

Delegaat de Protecció de
d
Dades

Segurades, SL
706498
NIF: B437
c/ Castellss, 6, baixos
43800 Valls
Telèfon 902360842
correu eleectrònic: protecciodades@torto
osa.cat

2.

Id
dentificació dels fitxerss existents en el Reggistre d’Acttivitats de Tractament
l’Ajun
ntament de Tortosa
Fitxer

de

Descripció

1 GESTTIÓ SERVEIS
MUNIC
CIPALS

Gestió deels usuaris dels serveis municipals. Gestió i contrrol dels usuaris d
dels diferents se
erveis
que prestta l'Ajuntament. Gestió de les pe
ersones inscritess o interessadess a les diverses
activitats,, jornades o curssos organitzats des
d dels diferentts departamentss de l'Ajuntamen
nt.
Informaciió turística.

2 ESCO
OLES MUNICIPALLS

g
dels alum
mnes, així com de
els seus tutors leegals, usuaris dee les escoles mun
nicipals
Control i gestió
i de centrres de formació municipals, en relació
r
amb els serveis
s
que prestten. Control dels
alumnes inscrits
i
a les escoles municipals o que sol∙licitin la plaça. Comun
nicacions amb els
pares d'allumnes. Organittzació d'activitatts. Tasques doceents.

3 RECU
URSOS HUMANSS

ontrol de la conttractació de nòm
mines dels trebaalladors de l'Ajun
ntament i gestió
ó dels
Gestió i co
recursos humans,
h
control horari, Adminisstració d'usuariss de sistemes d'iinformació. Proccessos
de selecciió de personal. Gestió
G
de situacions administrattives, elaboració
ó de nòmines, co
ontrol i
organització de personal,, prevenció de riiscos laborals, co
ontrol de presèn
ncia dels treballaadors.
Gestió deels recursos hum
mans en el sentit més ampli.

4 JOVEENTUT

Control de les persones in
nscrites a les divverses activitats,, actes o jornadees organitzades des de
la vessantt de joventut, prromoció d'activittats i control dels usuaris que uttilitzen els espaiis o
serveis a la seva disposiciió. Control de les persones interressades en una activitat, organització
de les acttivitats en relació
ó a les persones interessades i participades,
p
info
ormar de les sevves
activitats,, control de les persones
p
que utilitzan els espaiss i/o serveis disp
ponibles.

5 RECLLAMACIONS
PATRIM
MONIALS

Gestió i co
ontrol de les recclamacions patriimonials iniciadees contra l'ajuntament. Control i gestió
de les recclamacions patrimonials contra l'administració,
l
questes, comuniicació a
resolucions d'aq
les person
nes afectades, reecopilació d'info
ormació al respeecte.

6 DECLLARACIÓ DE
MEMB
BRES ELECTES

Declaració
ó de tots els bén
ns i interessos de
e l'Alcalde i els regidors.
r
Custòd
dia de la declaracció
d'interesssos dels membrees electes, publicació de part d'aaquesta informaació a la web
municipal.

7 XARX
XES SOCIALS

Control i gestió
g
de les xarrxes socials i de les planes web que
q disposa l'Aju
untament, i de laa
informaciió de màrqueting comportamen
ntal que s'obté d'aquestes.
d
Publicació d'informaació en
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xarxes soccials, planes web
b i mitjans online, promoció d'activitats en xarxxes socials i mitjaans
online, ob
btenció d'inform
mació respecte als interessos dells usuaris de les xarxes, valoració de
les diferents activitats du
utes a terme, con
ntrol dels interessos dels usuariss de les xarxes.
8 GESTTIÓ CONSISTORIAL
I INSTITUCIONAL

Agenda in
nstitucional, gestió administrativva i correus elecctrònics de l'Ajun
ntament.

9 GESTTIÓ D'INGRESSOS

Gestió, manteniment
m
i co
ontrol de la inforrmació necessàrria per a la recolllida i liquidació
d'imposto
os, taxes i altres pagaments a l'A
Ajuntament.

10 PAD
DRÓ MUNICIPALL

Acreditacció de la residènccia, domicili i dades de família.

11 CEN
NS D'ANIMALS

Llicència de
d tinença i conducció de gosso
os considerats po
otencialment peerillosos.

12 TAR
RGETES
APARC
CAMENT PERSON
NES
AMB DISMINUCIÓ
D

Emissió de targetes d'apaarcament per a persones
p
amb mobilitat
m
restringgida.

13 REG
GISTRE I GESTIÓ
ADMIN
NISTRATIVA

Recollir lees dades d'entrada i sortida de documents
d
i la gestió
g
administraativa

14 GESSTIÓ DE LA
COMPTABILITAT

Gestió comptable i pressu
upostària

15 POLLICIA LOCAL

Gestió dee la policia local

16 GESSTIÓ DE BENESTTAR
SOCIAL

Gestió dee totes aquelles tasques
t
inherents a la prestació
ó del servei de beenestar social.

17 VID
DEOVIGILÀNCIA

Videovigilància de les insttal∙lacions de l'A
Ajuntament.

3. Esttructura delss fitxers exisstents
1. GESTIÓ
Ó SERVEIS MU
UNICIPALS
Descrip
pció

Gestió dels usuaris
u
dels serveeis municipals. Gestió
G
i control dels
d usuaris delss diferents serve
eis que
presta l'Ajuntament. Gestió de les persones inscrites o interressades a les diverses activitatss,
jornades o cu
ursos organitzatts des dels difere
ents departamen
nts de l'Ajuntam
ment. Informació
ó
turística.

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent, Geestió comptable, fiscal i administtrativa

Legitim
mació

Consentimen
nt EXPLÍCIT per a finalitats deterrminades (articlee 6.1.a GDPR)

Catego
ories
d’interressats

Altres col∙lecctius d’interessatts: Qualsevol usuari dels serveiss municipals, així com persones
interessades a rebre informaació sobre aquessts serveis

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon

Catego
ories de dades
especiaals o penals

No n'hi ha
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Característiques personals (p
personalitat o co
omportament), Econòmiques, fiinanceres i
d’assegurançça (si es tracta de bancs)

Catego
ories de destinattaris
Cessions

No se’n preveuen

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

2. ESC
COLES MUNIC
CIPALS
Descrip
pció

Control i gesttió dels alumness, així com dels seus
s
tutors legalls, usuaris de less escoles municipals i
de centres dee formació municipals, en relaciió amb els serveeis que presten. Control dels alumnes
inscrits a les escoles municip
pals o que sol∙licitin la plaça. Com
municacions amb els pares d'alu
umnes.
Organització d'activitats. Tassques docents.

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent, Educació i cultura

Legitim
mació

Consentimen
nt EXPLÍCIT per a finalitats deterrminades (articlee 6.1.a GDPR)

Catego
ories
d’interressats

Persones de contacte, Estudiants, Pares o tu
utors, Sol∙licitantts

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon, Imatge, Siggnatura manual

Catego
ories de dades
especiaals o penals

No n'hi ha

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals (p
personalitat o co
omportament), Característiques
C
s personals, Acad
dèmics
i professionaals

Catego
ories de destinattaris
Cessions

No n'hi ha

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

3. RECURSOS HUM
MANS

Descrip
pció

Gestió i control de la contracctació de nòmines dels treballad
dors de l'Ajuntam
ment i gestió de
els
recursos hum
mans, control ho
orari, Administraació d'usuaris dee sistemes d'info
ormació. Processsos de
selecció de personal.
p
Gestió de situacions ad
dministratives, elaboració
e
de nò
òmines, control i
organització de personal, preevenció de risco
os laborals, contrrol de presència dels treballadors.
Gestió dels reecursos humanss en el sentit mé
és ampli.

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent, Preevenció de risco
os laborals, Gestiió de
nòmines (disscapacitats), Gesstió de nòmines,, Recursos humaans

Legitim
mació

Tractament lícit SENSE NECEESSITAT DE CONSSENTIMENT per una OBLIGACIÓ
Ó LEGAL del
Responsable del tractament (article 6.1.c GD
DPR)

Catego
ories
d’interressats

Empleats, So
ol∙licitants

Criteriss de conservació
ó Consulteu el calendari de conservació docum
mental:
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https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon, Núm. de SSS o mutualitat,
Empremta diigitalitzada

Catego
ories de dades
especiaals o penals

Origen ètnic o racial, Afiliació
ó sindical, Salut,, Condemnes i delictes penals

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals (p
personalitat o co
omportament), Característiques
C
s personals,
Circumstànciies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econò
òmiques, financeres i
d’assegurançça (si es tracta de bancs)

Catego
ories de destinattaris
Cessions

Bancs, caixess d’estalvi i caixees rurals, Organismes de la Segu
uretat Social

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

4. JOVENTUT
T

Descrip
pció

Control de lees persones inscrrites a les diversses activitats, acttes o jornades o
organitzades dess de la
vessant de jo
oventut, promocció d'activitats i control
c
dels usuaris que utilitzen els espais o se
erveis a
la seva dispo
osició. Control dee les persones in
nteressades en una
u activitat, orgganització de less
activitats en relació a les perrsones interessades i participadees, informar de les seves activitaats,
control de les persones que utilitzan els espaais i/o serveis diisponibles.

Finalitaats

Altres finalitaats: , Finalitats d’interès
d
públic basades
b
en la leggislació vigent

Legitim
mació

Consentimen
nt EXPLÍCIT per a finalitats deterrminades (articlee 6.1.a GDPR)

Catego
ories
d’interressats

Altres col∙lecctius d’interessatts: Persones insccrites en alguna activitat o que sse'ls presta servveis o
interessats a rebre informació

Consulteu el calendari de conservació docum
mental:
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon, Imatge

Catego
ories de dades
especiaals o penals

No n'hi ha

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals (p
personalitat o co
omportament)

Catego
ories de destinattaris
Cessions

No n'hi ha

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

5. RECLAMACIONS PATRIMONIALS
Descrip
pció

Gestió i control de les reclam
macions patrimo
onials iniciades contra l'ajuntament. Control i ge
estió de
les reclamaciions patrimonials contra l'admin
nistració, resolucions d'aquestes, comunicació a les
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persones afeectades, recopilaació d'informació
ó al respecte.
Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent

Legitim
mació

Consentimen
nt EXPLÍCIT per a finalitats deterrminades (articlee 6.1.a GDPR)

Catego
ories
d’interressats

Altres col∙lecctius d’interessatts:

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon, Signatura m
manual, Núm. de SS o
mutualitat

Catego
ories de dades
especiaals o penals

Salut

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals (p
personalitat o co
omportament), Econòmiques, fiinanceres i
d’assegurançça (si es tracta de bancs)

Catego
ories de destinattaris
Cessions

No n'hi ha

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

6. DECLARAC
CIÓ DE MEMB
BRES ELECTESS
Descrip
pció

Declaració dee tots els béns i interessos de l'A
Alcalde i els regidors. Custòdia d
de la declaració
d'interessos dels membres electes,
e
publicació de part d'aqu
uesta informació
ó a la web municcipal.

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent

Legitim
mació

Tractament lícit SENSE NECEESSITAT DE CONSSENTIMENT perr una OBLIGACIÓ
Ó LEGAL del
DPR)
Responsable del tractament (article 6.1.c GD

Catego
ories
d’interressats

Càrrecs públics

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon, signatures

Catego
ories de dades
especiaals o penals

Ideologia o opinions
o
polítiqu
ues

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals, Circumstàncies
C
socials,
s
Acadèmiics i professionals, Detalls d’ocupació,
Informació co
omercial, Econò
òmiques, finance
eres i d’asseguraança (si es tractaa de bancs)

Catego
ories de destinattaris
Cessions

No n’hi ha
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No n'hi ha

7. XARXES SOCIALS I PÀ
ÀGINES WEB

Descrip
pció

Control i gesttió de les xarxess socials i de les planes web que disposa l'Ajuntaament, i de la
informació de màrqueting co
omportamental que s'obté d'aquestes. Publicacció d'informació en
xarxes socials, planes web i mitjans
m
online, promoció
p
d'activvitats en xarxes ssocials i mitjans online,
obtenció d'in
nformació respecte als interesso
os dels usuaris de les xarxes, valoració de les differents
activitats duttes a terme, con
ntrol dels interesssos dels usuariss de les xarxes.

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent, Publicitat i prospecció comercial

Legitim
mació

Consentimen
nt EXPLÍCIT per a finalitats deterrminades (articlee 6.1.a GDPR)

Catego
ories
d’interressats

Persones usu
uàries d'aquestees xarxes socials i web

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

Nom i cognoms, Adreça posttal o electrònicaa, Telèfon, Altress dades identificadores: IP, Imattge

Catego
ories de dades
especiaals o penals

No n'hi ha

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals, Circumstàncies
C
socials
s

Catego
ories de destinattaris
Cessions

Persones quee accedeixen a aquests
a
mitjans

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

8. GESTIÓ CON
NSISTORIAL I INSTITUCION
NAL
Descrip
pció

Agenda instittucional, gestió administrativa i correus electrònics de l'Ajuntam
ment.

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent

Legitim
mació

Consentimen
nt EXPLÍCIT per a finalitats deterrminades (articlee 6.1.a GDPR)

Catego
ories
d’interressats

Persones de contacte, Repreesentant legal, Ciutadans
C
i resideents, Altres col∙llectius d’interessats:

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon

Catego
ories de dades
especiaals o penals

No n'hi ha

Altres tipus
t
de dades

No n'hi ha
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Catego
ories de destinattaris
Cessions

No n'hi ha

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

9. GESTIÓ D'INGRESSOS
Descrip
pció

Gestió, mantteniment i contrrol de la informaació necessària per
p a la recollida i liquidació
d'impostos, taxes
t
i altres paggaments a l'Ajun
ntament.

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent

Legitim
mació

Tractament lícit SENSE NECEESSITAT DE CONSSENTIMENT perr una OBLIGACIÓ
Ó LEGAL del
Responsable del tractament (article 6.1.c GD
DPR)

Catego
ories
d’interressats

Contribuentss i subjectes obliigats

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon

Catego
ories de dades
especiaals o penals

No n'hi ha

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals, Circumstàncies
C
socials,
s
Econòmiiques, financeres i d’assegurançça (si es
tracta de ban
ncs)

Catego
ories de destinattaris
Cessions

Administració tributària

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

10. PADRÓ MUNICIPAL
Descrip
pció

Acreditació de
d la residència, domicili i dadess de família.

Finalitaats

Padró d’habitants, Finalitats d’interès públicc basades en la leegislació vigent

Legitim
mació

Tractament lícit
l SENSE NECEESSITAT DE CON
NSENTIMENT per interès legítim
m d'ORGANISMESS
PÚBLICS en l'exercici de les seves
s
funcions (aarticle 6.1.f GDP
PR)

Catego
ories
d’interressats

Ciutadans i reesidents

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon
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Catego
ories de destinattaris
Cessions

Interessats leegítims, Registrees públics, Administració tributàària, Institut Nacional d’Estadístiica

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

11. CENS
C
D'ANIM
MALS
Descrip
pció

Llicència de tinença
t
i conduccció de gossos co
onsiderats poten
ncialment perillo
osos.

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent

Legitim
mació

Tractament lícit SENSE NECEESSITAT DE CONSSENTIMENT perr interès legítim d'ORGANISMESS
PÚBLICS en l'exercici de les seves
s
funcions (aarticle 6.1.f GDP
PR)

Catego
ories
d’interressats

Altres col∙lecctius d’interessatts:

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon, Signatura m
manual

Catego
ories de dades
especiaals o penals

Salut, Condemnes i delictes penals
p

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals (p
personalitat o co
omportament), Circumstàncies
C
ssocials, Econòm
miques,
financeres i d’assegurança
d
(ssi es tracta de baancs)

Catego
ories de destinattaris
Cessions

No n'hi ha

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

12. TARGETES APARCA
AMENT PERSO
ONES AMB DISMINUCIÓ
Descrip
pció

Emissió de taargetes d'aparcaament per a perssones amb mobilitat restringidaa.

Finalitaats

Altres finalitaats: , Finalitats d’interès
d
públic basades
b
en la leggislació vigent

Legitim
mació

Consentimen
nt EXPLÍCIT per a finalitats deterrminades (articlee 6.1.a GDPR)

Catego
ories
d’interressats

Sol∙licitants, Altres col∙lectiuss d’interessats:

Consulteu el calendari de conservació docum
mental:
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
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Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon

Catego
ories de dades
especiaals o penals

Salut

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals (p
personalitat o co
omportament), Altres
A
tipus de d
dades:

Maig 2021

Catego
ories de destinattaris
Cessions

No n'hi ha

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

13
3. REGISTRE I GESTIÓ ADM
MINISTRATIV
VA
Descrip
pció

Recollir les dades d'entrada i sortida de docu
uments i la gestió administrativaa

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent, Pro
ocediment admiinistratiu

Legitim
mació

Consentimen
nt EXPLÍCIT per a finalitats deterrminades (articlee 6.1.a GDPR)

Catego
ories
d’interressats

Representant legal, Ciutadan
ns i residents, Altres col∙lectius d’interessats:
d

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon, Signatura m
manual, Signatura
electrònica

Catego
ories de dades
especiaals o penals

No n'hi ha

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals (p
personalitat o co
omportament), Circumstàncies
C
ssocials, Detalls
d’ocupació, Informació comeercial, Transaccions de béns i seerveis

Catego
ories de destinattaris
Cessions

No n'hi ha

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

14. GESTIÓ
Ó DE LA COMPTABILITAT
Descrip
pció

Gestió comptable i pressupo
ostària

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent, Compliment/incom
mpliment d’obliggacions
dineràries

Legitim
mació

Tractament lícit SENSE NECEESSITAT DE CONSSENTIMENT perr una OBLIGACIÓ
Ó LEGAL del
Responsable del tractament (article 6.1.c GD
DPR)

Catego
ories
d’interressats

Proveïdors, Persones
P
de contacte, Represen
ntant legal, Beneeficiaris, Altres co
ol∙lectius d’interressats:

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
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Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon, Signatura m
manual

Catego
ories de dades
especiaals o penals

No n'hi ha

Altres tipus
t
de dades

Econòmiquess, financeres i d’’assegurança, Trransaccions de béns
b
i serveis

Catego
ories de destinattaris
Cessions

Bancs, caixess d’estalvi i caixees rurals, Altres entitats
e
financerres, Entitats asseeguradores,
Administració tributària

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

15.. POLICIA LOC
CAL
Descrip
pció

Gestió de la policia
p
local

Finalitaats

Actuacions de
d forces i cossoss de seguretat amb finalitats po
olicials, Seguretat pública i defen
nsa,
Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent

Legitim
mació

Tractament lícit
l SENSE NECEESSITAT DE CON
NSENTIMENT per interès legítim
m d'ORGANISMESS
PÚBLICS en l'exercici de les seves
s
funcions (aarticle 6.1.f GDP
PR)

Catego
ories
d’interressats

Beneficiaris, Ciutadans i resid
dents, Altres coll∙lectius d’intereessats:

mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/govvern‐obert‐i‐tran
nsparencia/accio
o‐de‐govern‐i‐
normativa/geestio‐documenttal‐i‐arxiu/calend
dari‐de‐conservaacio‐i‐regim‐d‐acces‐documentaal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon, Imatge, Em
mpremta digitalitzada

Catego
ories de dades
especiaals o penals

Condemnes i delictes penalss

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals (p
personalitat o co
omportament), Circumstàncies
C
ssocials, Detalls
d’ocupació, Dades
D
de localitzzació, Dades de trànsit, Infraccio
ons administratiives

Catego
ories de destinattaris
Cessions

Òrgans judiciials, Forces i cosssos de seguretaat

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

16. GESTIÓ
Ó DE BENEST
TAR SOCIAL
Descrip
pció

Gestió de tottes aquelles tasq
ques inherents a la prestació del servei de beneestar social.

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent, Geestió d’assistènciia social

Legitim
mació

Tractament lícit
l SENSE NECEESSITAT DE CON
NSENTIMENT per interès legítim
m d'ORGANISMESS
PÚBLICS en l'exercici de les seves
s
funcions (aarticle 6.1.f GDP
PR)

Catego
ories

Persones de contacte, Sol∙liccitants, Ciutadan
ns i residents, Alttres col∙lectius d
d’interessats:

10

REG
GISTRE D’ACTIV
VITATS AJUNTAMENT DE TORTTOSA

Maig 2021

d’interressats
mental:
Consulteu el calendari de conservació docum
Criteriss de conservació
ó https://www
w.seu‐e.cat/ca/w
web/tortosa/go
overn‐obert‐i‐traansparencia/accio‐de‐govern‐i‐‐
normativa/ggestio‐documenttal‐i‐arxiu/calen
ndari‐de‐conservacio‐i‐regim‐d‐‐acces‐documen
ntal
Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

DNI o NIF, No
om i cognoms, Adreça
A
postal o electrònica,
e
Telèèfon, Signatura m
manual

Catego
ories de dades
especiaals o penals

Origen ètnic o racial, Religió,, Salut, Violènciaa de gènere, Con
ndemnes i delicttes penals

Altres tipus
t
de dades

Característiques personals (p
personalitat o co
omportament), Característiques
C
s personals,
Circumstànciies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econò
òmiques, financeres i
d’assegurançça

Catego
ories de destinattaris
Cessions

Associacions i organitzacionss sense ànim de lucre, Entitats sanitàries,
s
Organ
nismes de la Segguretat
Social, Altress òrgans de l’adm
ministració públiica

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha

17. VIDEOVIGILÀ
V
ÀNCIA
Descrip
pció

Videovigilànccia de les instal∙llacions de l'Ajun
ntament.

Finalitaats

Finalitats d’in
nterès públic basades en la legisslació vigent, Vid
deovigilància, Seeguretat i contro
ol
d’accés a edificis

Legitim
mació

Tractament lícit SENSE NECEESSITAT DE CONSSENTIMENT perr un INTERÈS LEG
GÍTIM del Respo
onsable
del tractameent o Tercer (artiicle 6.1.f GDPR)

Catego
ories
d’interressats

Empleats, Ciu
utadans i residents

Criteriss de conservació
ó

er a finalitats de videovigilància
Conservadess durant un màxiim de 30 dies pe

Sistem
ma de tractamentt Parcialment automatitzat
Catego
ories de dades
Dades identificadores

Imatge, Marq
ques físiques

Catego
ories de dades
especiaals o penals

No n'hi ha

Altres tipus
t
de dades

No n'hi ha

Catego
ories de destinattaris
Cessions

Òrgans judiciials
Forces i cosso
os de seguretat

Transfeerències
internaacionals

No n'hi ha
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